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Úvodník            MD-3/2021 

Pripomíname si sviatok žien 

 Každý rok v mesiaci marci si s najväčšou úctou 
a dôstojnosťou pripomíname výročie Medzinárodného dňa 

žien. Ôsmy marec je pre naše nežnejšie pohlavie 
výnimočný deň, kedy okrem prejavov vďaky 
a lásky si pripomíname dôležité zrovnoprávnenie 
žien s mužským pokolením.  
 Naše seniorky – mamky, babky a prababky sú 

dôležitými článkami v našej spoločnosti. Sú významné 
učiteľky, ako aj doktorky, napokon aj spisovateľky, ktoré 
pracujú na vysokých postoch a tak robia česť a chválu svojmu 
povolaniu aj za hranicami našej krajiny. Ženy sú výnimočné, 
kultivované bytosti, ktoré v sebe skrývajú krásu, duchaplnosť 
aj zmyselnosť. Bez žien by bol svet pustý, ako lúka bez 
kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky, 
ktorá poteší. Tento slávnostný deň je výnimočný tým, že naše 
matky, ktoré vychovali viaceré pokolenia si zaslúžia prejavy 
úcty za to, že nám dali život, viedli nás v dobrej viere a uviedli 
do života. Napokon nám dali základ dobrej výchovy 
a vzdelávania, preto im patrí srdečná vďaka. Preto všetky deti 
by sa k nim mali správať oddane a s úctou, venovať im veľa 
pozornosti aj v pokročilom veku, komunikovať s nimi, 
každému dobre padne, keď sa o neho vlastné deti zaujímajú.  
 Aj v špeciálnych podmienkach nášho Domováckeho 
zariadenia, želáme všetkým mamám a babkám veľa zdravia, 
Božieho požehnania a radosť z detí a vnúčat, veľa 
spokojnosti, dobré spolunažívanie so svojimi spolubývajúcimi. 
Nech vám všetkým pomáha „Všemohúci Pán Boh“. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám vám 
v mene vedenia zariadenia, Domového 
parlamentu, Redakčnej rady, ako aj Rozhlasového vysielania 
dobrú pohodu a spokojnú myseľ. 
 

                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domáci spravodaj          MD-3/2021 

PODELILI SA O SPOMIENKY  

Reminiscencia je 
u seniorov dôležitou 
súčasťou života. S naším 
činorodým obyvateľom 
Ernestom Lopatkom sme si 
zaspomínali na obdobie 
spred desiatich rokov, keď 
ešte ako hudobník pôsobil 

v hudobno-speváckom 
súbore v Chrabranoch a 
aktívne hrával na akordeón, 
alebo ak bolo treba na 
trúbke. Fotografiu má aj v 

kalendári obce Chrabrany. 
V rámci individuálnej sociálnej práce sme si zaspomínali 

aj s obyvateľom Ernestom Bartom. V mladosti, keď 
navštevoval ľudovú školu, sa 
venoval hre na dychové 
nástroje. Hrať ho učil 
majster Pavol Martoš, 
učiteľ hudby, dirigent, 
kapelník a veľmi dobrý 
človek, ako sa o ňom 
vyjadrili jeho zverenci. 
Pochádzal z neďalekej obce 
Nemčice a celý život sa 
venoval vyučovaniu hry na 
dychové nástroje. Spomínali 
sme nad starými fotkami, 
ktoré sa nachádzali v časopise vydaného z príležitosti jeho 
úmrtia. Pán Barta bol dojatý a veta, ktorú vyslovil so slzami 
v očiach: „Ale ste ma dostali“, hovorí za všetko.    (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj          MD-3/2021 

„OPAKOVANIE JE MATKA MÚDROSTI“ 

Príslovie, ktoré je 
rekapituláciou najmä v 
období "jesene života" a 
zároveň náplňou voľného 
času seniorov. Súčasťou sú 
ale aj spomienky, ktoré majú 
svoje čaro. Štefánia 
Matejková, Mária Novotná, 
Mária Tílešová a Mária 
Godálová obrátili hore 
nohami matematiku, 
gramatiku, ako aj obrázky, 
ktorých obsahom boli rôzne 
druhy ovocia, kvetov, zvierat 
či domácich potrieb. 

Opakovanie zvládli napriek 
veku na výbornú! Osviežili si 
pamäť, vrátili sa do časov 
mladosti a rodičovských 
povinností pri plnení 
školských úloh našich detí. 
Mladosť nebola len starosť, 
ale aj radosť, a spomienky 
zostanú s nami navždy. 

 Pamäť a pozornosť 
hľadaním rovnakých dvojíc 
medzi obrázkami v hre dobre 
známej každému – Pexeso, 
sme zase trénovali s Irenkou 
Gričovou, ktorá pozorne 

hľadala, až sa jej nakoniec úspešne podarilo nájsť vopred 
vybraný obrázok z dvojice.    (M. Novotná, M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj          MD-3/2021 

MAŠKRTNÝ DNÍK 

 Nielen akcia Oslávenci je dôvodom na maškrtenie. 
Z lásky doma upečené koláče sme porozdávali aj obyvateľom 
v izolácii, aby sme ich povzbudili, podporili, spríjemnili im deň 
a pozitívne ich naladili. A spolu sme si zaspomínali na ich 
obľúbené zákusky, overené recepty a oni nám prezradili tajné 
triky z ich vlastnej kuchyne. Pretože koláč s radosťou pečený 
je aj láskou sladený a rozdaný.                      (M. Jankeje) 

NÁŠ ŠACHOVÝ MAJSTER 
Snažíme sa, aby 

obyvatelia trávili voľný 
čas zmysluplne, 
udržiavali svoje 
záľuby a koníčky. 
Štefan Rehák rád 
hrával v mladosti 
šach. V tomto svojom 
peknom zvyku 
pokračuje aj tu.  

Táto kráľovská 
hra je nielen skvelým 
relaxom a oddychom, 
ale aj cibrením našej 

predstavivosti 
a trénovaním pamäti.  

V šachu existuje 
doslova tisíc kombinácií, akým smerom sa môže uberať hra. 
Nášmu mozgu dá riadne zabrať nájsť tú najlepšiu kombináciu. 
Učí nás taktiež trpezlivosti a pokoju.  

A na záver malý citát B. Franklina do života: „Hra v šachy 
nás učí, aby sme nikdy nestrácali odvahu len preto, že naše 
súčasné postavenie vyzerá tak zle“.              (M. Miško)  
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Domáci spravodaj          MD-3/2021 

OSLÁVENCI  
 Februároví oslávenci boli netradiční – konali sa vo veľkej 
jedálni. Podporiť ich prišli aj priatelia, a tak nám bolo hneď 
veselšie.  

 Každému oslávencovi sme zaspievali pesničky na želanie 
a k dobrej nálade prispeli, samozrejme, známe nestarnúce 
šlágre z CD-nosiča. Táto akcia je mimoriadne obľúbená, 
pretože je príležitosťou na spestrenie bežného života našich 
obyvateľov. V pohodovej atmosfére sa môžu porozprávať 
a zabaviť sa. A nechýba ani pohostenie – káva a sladký 
koláčik.  
 Túto vďačnú akciu vždy pripravujeme s radosťou, pretože 
je pre našich obyvateľov, ktorých máme radi.      

                (E. Jančeková) 
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Domáci spravodaj          MD-3/2021 

ĎAKOVNÝ LIST 

Najmä v tomto čase nesmieme zabúdať na pekné gestá. 
Margitka Hrebenárová, sa rozhodla poďakovať listovou 

formou 
darkyni 

z vianočn
ého 

zázraku, 
za 

praktickú 
a peknú 

rýchlovar
nú 

kanvicu.  
Tento 

nečakaný 
dar ju 

dokonca 
dojal k slzám a preto sa aj s odstupom času rozhodla 
poďakovať v liste a zároveň popriať darkyni veľa zdravia. 
              

SPOLOČENSKÉ HRY 
 Februárové predpoludnia si naši obyvatelia spríjemňujú 
spoločenskými hrami.  
 Štyroch sústredených hráčov Gabiku Klečkovú, Zuzku 
Belkovičovú, Milana Klačanského a Milana Hanzloviča 
snáď nikdy neomrzí desaťročia známa hra „Človeče, 
nehnevaj sa“, ktorá sa vždy nesie v priateľskom duchu 
a rozhovore. Počas nej si, zároveň, Anička Dovičinová 
a Julka Kissová, s plným nasadením precvičujú udržiavanie 
jemnej motoriky rúk, pomocou tvorivej hry s plastovými 
špendlíkmi, z ktorých dokážu vytvoriť rôznofarebné obrázky.  

               (Z. Richter) 
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Domáci spravodaj          MD-3/2021 

AJ MUŽI TO VEDIA! 
„Čistota pol života...“. Výrok, ktorý pozná snáď každý 

človek. No najviac muži, ktorých žena požiada, aby si niečo 
po sebe upratali.  

Muži sa rozhodli, že vezmú do rúk čistoty svojho 
prostredia.  Pripravili sme si pracovné pomôcky a začali 
„gruntovať“. Vzorom bol Zdeněk Remeš, ktorý sa pustil do 
upratovania a doslova „vyblýskal“ bytovú jednotku. Pomohol, 
dokonca, uložiť bielizeň v skrini. Vzorom usilovnosti boli aj 
Jarolím Kročka a Miloslav Vaňo. Obaja v plnom nasadení, 
ochotní dokázať, že aj muži majú radi čistotu. Vyleštili madlá, 
kľučky, poutierali kreslá a stolíky na chodbách. A to všetko 
s ochotou a úsmevom na tvári.  

No čo dodať? Asi len toľko, že správny chlap je pomoc 
a opora žene v každej situácii. Vďaka vám, muži! (M. Novotná)  



 
9 

Domáci spravodaj          MD-3/2021 

BALÓNIKY ŠŤASTIA 
 Na  

našej 
malej, ale 

zato 
veselej 

skupinke 
sme si 

pripravili 
balóniky 
šťastia. 

Pomysleli 
sme si, že 

toho 
šťastia do 
dnešných 

dní sa 
nám 

všetkým 

zíde až-až. Preto veríme, že keď 
sa na naše dielo aspoň trošku 
pousmejete, tak vám prinesie 
šťastia toľko, koľko potrebujete.
 Týmto by sme vám chceli 
zaželať veľa úsmevných chvíľ. 
Lebo vtedy žijeme naplno, keď 
máme každý deň úsmev na 
tvári.  
 Diela sa s úsmevom zhostili 
tvoriví obyvatelia Anna 
Šaturová, Jarolím Kročka, 
Helena Korcová a Johana 
Hurčíková.   (M. Mäsiarová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-3/2021 

NÁVRAT DOMOV 

Začiatok roka 2021 v Prašiciach so sebou priniesol 
zaujímavú a praktickú rekonštrukciu prevádzkových 

priestorov. My  sa vám ňou, 
teraz, radi pochválime! 
 Z priestorov kancelárie bola 
vytvorená šatňa so sprchovým 
kútom, pre naše prašické 
zamestnankyne. Rekonštrukciou 
tak spĺňame všetky zákonné 
náležitosti, ktoré slovenské 
normy vyžadujú. Šatňa je svetlá, 
priestranná, s moderným 
sprchovým kútom. Nahradila 
pôvodnú, priestorovo oveľa 
menšiu, z ktorej sme vytvorili 
priestor  pre koordinátorku 
a sociálnu pracovníčku, ktoré sa 
tým, aj priestorovo, stali 
súčasťou kolektívu 

zamestnancov aj obyvateľov. Tvoríme tak, spoločne, vstupnú 
bránu do ubytovacieho priestoru – blízko k obyvateľom 
prašického zariadenia. 

Rekonštrukciu, ktorá prebehla v mesiacoch január 
a február, sme doplnili, menšími, účelnými úpravami, ktoré 
zútulnili jedálničku nám všetkým, ale hlavne našim 
obyvateľom. S týmto cieľom bol v jedálni vytvorený kútik na 
posedenie a do kuchynky, ktorá je úzkou súčasťou jedálničky, 
sme dokúpili sporák.   

Vyrovnať sa so zmenami, ktoré prichádzajú v živote 
človeka, nie je jednoduché. Čím sme starší, tým je pre nás 
náročnejšie zmeny prijať a zmieriť sa s nimi. Nie nadarmo nás 
učí slovenské príslovie: „starý strom ťažšie presadíš“.  
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Domáci spravodaj          MD-3/2021 

Zmenám, ktorým museli obyvatelia z Prašíc čeliť, 
z dôvodu pandémie COVID-19, nebolo málo – zákaz návštev, 
izolácia, choroba, sťahovanie do Topoľčian, straty blízkych 
spolubývajúcich, nejasný návrat domov.  

Avšak 15. 
februára, po troch 
mesiacoch, sme sa 
z Topoľčian vrátili 
späť do vytúžených 
Prašíc! Spolu s 
obyvateľmi prišli aj 
dve nové 
personálne posily. 
Dlhoročné, dnes už 
bývalé kolegyne - 
Anna Kurucárová 
sa rozhodla 

pre odchod do starobného dôchodku a sociálna pracovníčka 
Lýdia Laciková, pre odchod do predčasného dôchodku. Za 
ich prácu pre našich obyvateľov v Prašiciach im aj touto 
cestou ĎAKUJEME! 
 Návrat obyvateľov z Topoľčian do Prašíc a príchod novej 
koordinátorky Lenky Janskej a sociálnej pracovníčky Jarky 
Urbánkovej, bol výbornou príležitosťou pre pozvanie 
miestneho pána farára Jozefa Černáka. Pán farár požehnal 
nášmu návratu a požehnal všetky priestory. S kolegyňami 
Máriou Grznárovou, Annou Švercelovou a Martou 
Jančekovou sme sa spoločne, za nás všetkých, pomodlili. 

Tri mesiace v izolácii! Povedzte, nezaslúži si každý po 
takto šťastnom návrate medailu? Symbolickú, v ktorej je 
ukrytá statočnosť, trpezlivosť, odvaha a vďačnosť. Práve takú 
pre nás pripravila nová kolegynka Jarka Urbánková. Pre 
šťastný návrat a príjemné spoločné spolunažívanie!  

          (J. Urbánková, L. Janská)  
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Domáci spravodaj          MD-3/2021 

VZÁJOMNÁ MOTIVÁCIA  

 Každý deň ponúka 
neskutočné množstvo 
možností ako ho stráviť. 
Prináša príležitosti, ako 
vytvoriť aj z nepatrných 
drobností niečo pekné, 
niečo, čo nám vyčarí úsmev 
a urobí radosť. A o tom 
práve naša práca 
v DomAteliéRi alebo 
v Pinokiu je. Vytvárať MALÉ 
veci s VEĽKOU radosťou. 
 Veľmi ma teší, že sú medzi vami takí, ktorí Ateliér 
neobídu, ba práve naopak, zastavia sa hoci len na kus reči 
alebo si s nami niečo pekné vyrobia.  

 Preto ďakujem vašej zvedavosti, priateľskému prístupu 
a šikovnosti, že ste medzi nami. Vy tvoríte spolu so mnou a ja 
tvorím práve vďaka vám...       (K. Rosová) 
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Aktuality           MD-3/2021

TOPOĽČANY NESTAGNUJÚ 

 1.1.2021 vznikla v Topoľčanoch Mediálna a 
komunikačná spoločnosť, s. r. o., v rámci ktorej 
prevádzkuje naše mesto vlastné rádio – Rádio 
Topoľčany, ktoré vysiela na frekvencii 102,9 MHz. 

Rádio Yes, ktoré chcelo s vysielaním skončiť, ponúklo 
možnosť prevodu licencie mestu Topoľčany, ktoré ju pre 
svojich obyvateľov využilo. 

. Mestské služby Topoľčany, s. r. o. je organizácia 
zriadená mestom Topoľčany, jej činnosť sa sústreďuje do 
nasledovných oblastí: 

 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných 
než základných služieb spojených s prenájmom 
(prevádzkovanie parkovísk), 

 uskutočňovanie stavieb a ich zmien (opravy a údržba 
majetku), 

 správa bytového / nebytového fondu a jeho údržba 
(správa mestských a ekonomických bytov), 

 prevádzkovanie dotrieďovacieho dvoru, 
 prevádzkovanie športových zariadení (správa futbalového 

štadiónu), 
 poriadanie výstav výtvarných diel, úžitkového umenia, 

prác ľudovej tvorivosti (galéria mesta Topoľčany), 
 úprava zelene na verejných priestranstvách. 

 Mesto Topoľčany sa v pilotnom ročníku projektu ELoGE 
stalo jednou z piatich slovenských samospráv, ktoré môžu byť 
hrdé na označenie vynikajúcej samosprávy podľa európskych 
štandardov.  
 V rámci programu experti vyhodnocovali spôsob, akým sú 
v samosprávach zavádzané demokratické princípy. Naše 
mesto bolo ocenené najmä za transparentnosť, otvorenú 
komunikáciu a zavádzanie inovácií.    (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

http://www.msto.sk/
http://www.msto.sk/dotriedovaci-dvor/
https://www.topolcany.sk/
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Podujatia           MD-3/2021 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MARCI 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

2 
spol. hry tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti  farby 
práca-interiér MT spomienky 

3 tréning pamäti hudba farby čítanie kníh práca-interiér  

4 farby modlenie 
čítanie kníh práca – areál 

SEP tréning pamäti 
spol. hry SEP 

5 
šport 

spol. hry 
práca – areál „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv. modlenie 
práca-interiér relaxačné cv. relaxačné cv. 

8  farby tréning pamäti spol. hry práca – areál  

9 
spol. hry tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti práca-interiér farby 
práca-interiér MT spomienky 

10 tréning pamäti hudba 
farby čítanie kníh práca-interiér 

 
SEP SEP SEP 

11 farby modlenie 
čítanie kníh 

práca – areál spol. hry tréning pamäti 
spol. hry 

12 čítanie kníh spol. hry 
práca – areál „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv. oslávenci 
relaxačné cv. relaxačné cv. 

15  farby tréning pamäti spol. hry práca – areál  

16 
spol. hry oslávenci spol. hry 

tréning pamäti  oslávenci 
práca-interiér MT spomienky 

17 
oslávenci hudba farby 

oslávenci práca-interiér  
tréning pamäti práca-interiér práca – areál 

18 farby modlenie 
čítanie kníh tréning pamäti tréning pamäti 

tréning pamäti 
spol. hry SEP SEP 

19 šport spol. hry 
práca – areál „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv. modlenie 
relaxačné cv. relaxačné cv. 

22 práca-interiér hudba tréning pamäti spol. hry práca – areál  

23 
spol. hry tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti práca-interiér farby 
práca-interiér MT spomienky 

24 tréning pamäti 
hudba oslávenci čítanie kníh práca-interiér  

 práca-interiér SEP SEP SEP 
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Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

25 farby 
modlenie čítanie kníh tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti 
práca-interiér spol. hry práca – areál SEP 

26 čítanie kníh spol. hry 
práca – areál „Čaj o desiatej“ 

 modlenie 
relaxačné cv. relaxačné cv.  

29  farby 
tréning pamäti spol. hry práca – areál 

 
relaxačné cv. SEP SEP 

30 spol. hry tréning pamäti 
spol. hry 

spomienky 

tréning pamäti práca-interiér 
farby 

relaxačné cv. relaxačné cv. 

31 tréning pamäti hudba farby čítanie kníh práca-interiér  

 

Vysvetlivky:   
 

SEP – sebapoznávacia skupina;   MT – muzikoterapia  

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

2,4,9,11,16,18,23,25,30 

2,4,9,11, 
16,18,23, 

25,30 

 

 

Pobyt na 
čerstvom 
vzduchu 

1,2,3,5,8,9,
10,11,12, 
15,16,17, 
19,22,24, 
26,29,31 

1,2,3,4,5,8,9
10,11,12,15,
16,17,18,19,
22,23,24,25, 

26,29,30 

1,2,3,4,5,8,9,
10,11,12,15,
16,17,18,19, 
22,23,24,25,
26,29,30,31 

2,5,9,12, 
16,19,22, 
23,26,30 

25, 
30 

Spoločné aktivity zariadenia 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

1,3,5,8,10,15,17, 
19,22,24,29,31 

Šport 
veľká 

jedáleň 
Martin 

2,4,9,11,16,18,23,25,30 
Práca 

s drevom 
Pinokio Katka, Juraj 

1,2,3,4,5,8,9,10,11, 
12,15,16,17,18,19,22, 
23,24,25,26,29,30,31 

Šikovné 
ruky 

DomAteliéR Katka, Juraj 
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Z pera našich obyvateľov        MD-3/2021

Našim drahým ženám 

Milé mamky, babky, prababky, 
k vášmu sviatku, prijmite od nás všetkých na pamiatku: 

Zdravia, šťastia, Božej milosti veľa,  
čo si len vaše srdce želá. 

Ste pre nás životnou oporou, 
uznávaným idolom a vzorom, 
spomíname na vás stále len  
v tom dobrom, čo človek má. 

Šťastie je krásne, keď človek  
má pokoj v duši, čestný charakter, 

lásku v srdci a má sa na čo tešiť a spomínať. 

Kyticu krásnych voňavých kvetov 
 vám z úprimného srdca uvijeme, 

tiež z lásky darujeme 
a napokon Božiu pomoc 

nadovšetko pre vás vyprosujeme. 
            Anna Szabová, obyvateľka 

Mama, vrúcne ďakujem 
Podám kvietok matke, lebo si ho zaslúži,  

matka kvietok prijme, úsmevom ma obdarí 
a ja ju rada objímem a vrúcne pobozkám. 

Matka vždy ma pochopí, pomôže a poradí. 
Ďakujem jej za to, že ma ľúbi tak, ako matka dcéru ľúbi. 

Učila si ma kvietky spoznávať, okopávať, polievať, 
spolu sme ich sadili a aj pestovali.  

Veru si sa oháňala, len aby si deťom na chlieb zarobila. 
Veď neboli sme bohatí, ale svorne a láskavo sme nažívali. 

Učila si nás vieru v sebe prebúdzať a spoločne sa modlievať. 

Tento mesiac, keď sa priblížil sviatok MDŽ,  
patrí vám, všetky matky, ženy a babky vrúcne ďakujem. 

                    Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-3/2021

Medzinárodné dni v marci 

08.   Medzinárodný deň žien 
11.   Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu 
14.   Medzinárodný deň planetárií 
15.   Svetový deň spotrebiteľských práv 
16.   Svetový deň sociálnej práce 
19.   Sviatok sv. Jozefa 
20.   Medzinárodný deň šťastia 
21.   Medzinárodný deň lesov 
22. Svetový deň vody 
23. Svetový deň meteorológie 
24. Svetový deň tuberkulózy 
25. Deň zápasu za ľudské práva 
26. Svetový deň epilepsie 
27. Svetový deň divadla 
28. Deň učiteľov         Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

Seneca: Všetko šťastie v živote závisí od odvahy a práce. 
Cicero: Príroda nám dala krátky život, ale pamiatka na plodný 
a pracovitý život zostane večne. W. Churchill: Ak chcete byť 
úspešný, musíte pracovať vtedy, keď sa ostatní bavia. 
Grónske príslovie: Keď si zašiel tak ďaleko, že už nevládzeš 
prejsť ani krok, potom si prešiel len polovicu vzdialenosti, akú 
si schopný prejsť. 

Výroky slávnych 

G. Herbert: Búrky sú príčinou toho, prečo stromy zapúšťajú 
korene hlbšie. Dánske príslovie: Somár, ktorý nesie veľa 
kníh, nie je ešte učený. Ch. Dickens: Na svete nie je nik 
zbytočný, kto uľahčuje bremeno niekomu inému. 
Aristofanes: Ak charakter muža dobre nepoznáte, pozrite sa 
na jeho priateľov. R. Jackson: Ľudia sa dajú častejšie 
podplatiť lojalitou a ambíciami než peniazmi. 
       Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-14/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-14/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-24/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-24/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-25/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-25/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-26/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-26/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-27/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-27/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-28/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-28/
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Kaplnka            MD-3/2021

Svätý Jozef: vzor, patrón a ochranca  

 Svätý Jozef to nemal z živote jednoduché. Ešte pred 
narodením Pána Ježiša ho čaká putovanie do Betlehema, 
kde prvé dni rodina prežíva v jaskynnom útulku pre zvieratá. 
Aj keď mnohí umelci ho vyobrazujú ako sa pokojne opiera o 
palicu, a pozerá sa na svoju rodinu, takýchto chvíľ určite veľa 
nebolo. Veď bolo potrebné postarať sa o obživu pre rodinu a 
postarať sa aj o iné bývanie. Keď do Betlehema prichádzajú 
mudrci od východu, rodina už býva v dome. Zdalo by sa, že 
už teraz všetko bude prebiehať hladko, že Boh sa postará o 
to, aby jeho Syn vyrastal v pokojných podmienkach. To by ale 
na svete nesmeli žiť ľudia ako Herodes. Nebolo jednoduché 
zorganizovať náhly odchod do Egypta, aby unikli besneniu 
krutého vladára. Jozef to všetko zvláda a poradil si aj so 
zabezpečením rodiny vo vyhnanstve, v cudzom svete, kde 
bolo opäť potrebné postarať sa o bývanie a živobytie pre 
rodinu.  
 O niekoľko rokov po návrate z Egypta ho tá istá úloha 
čaká tentoraz v Nazarete. Pracuje tam ako chudobný tesár, 
ktorý sa môže spoľahnúť iba na prácu svojich rúk a rúk svojho 
dospievajúceho syna. Obidvaja boli živiteľmi rodiny až do 
chvíle, kým vládal Jozef pracovať. Jeho práce postupne na 
svoje plecia preberá Ježiš, preto ho neskôr označujú nie iba 
za syna tesára, ale priamo za tesára.  
 Nevieme, kedy Jozef zomrel. Bolo to pravdepodobne ešte 
predtým, ako bol Ježiš pokrstený v Jordáne, a ako začal 
verejne učiť. Dá sa predpokladať, že zomrel tak ticho a 
pokojne, ako ticho a pokojne žil a pracoval. Nezanechal po 
sebe žiadne napísané spisy, len veľkú nepísanú múdrosť 
života naplneného skutkami lásky pre druhých. Tradícia 
hovorí, že Jozef zomrel v náručí Ježiša a Márie a preto sa 
tento spôsob smrti považuje za tú najšťastnejšiu formu a z 
tohto titulu sa stal patrónom “hodiny šťastnej smrti“.        (R. Wagner) 
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Spoločenská rubrika         MD-3/2021  

PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH ČLENOV KOLEKTÍVU

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VVIILLIIAAMM  JJÁÁNN  FFRRAANNTTIIŠŠEEKK  MMÁÁRRIIAA  

PPAAVVEELL  RREEMMIIŠŠ  ŠŠKKOORREECC  ŠŠRRÁÁMMEEKKOOVVÁÁ  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

obyvatelia  IT3 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
   

Prajeme si spoločne, aby sme sa tu vzájomne cítili dobre! 
 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

MARCOVÍ oslávenci 

02.03. Ján Vlček 
07.03. Pavel Karadi 
09.03. Miloslav Vaňo 
10.03. Johana Hurčíková 
10.03. Margita Hrebenárová 
11.03. Ľudovít Milata 
13.03. Mária Sušelková 
13.03. Oľga Bajzíková 
15.03. Emília Zubčáková 
16.03. Jozefa Jančichová 

21.03. Gabriela Bitarovská 
22.03. Gabriela Klečková 
24.03. Mária Šrámeková 
25.03. Erika Kučová 
27.03. Katarína Kánová 
30.03. Ernest Lopatka 
30.03. Henrich Toráč 
30.03. Matilda Šturmová 
31.03. Zuzana Belkovičová 
31.03. Jarmila Huslicová

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa 

šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 
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Vyberáme z tlače          MD-3/2021 

Porekadlá 

Keď je marec daždivý, bude suché leto. * Koľko je v marci 

rosy, toľko v máji mrazu. * Ženská chuť, panská láska 

a marcové počasie, to je vždy nestále. * Na Gregora hory 

hučia, gazdovia ešte štyri týždne doma čušia. * Koľko dní 

pred Jozefom teplo, toľko po ňom zima. * Akej Božej matky, 

také veľkonočné sviatky. * Marcový sneh nie je dobrý, ani 

keby ho vo vreci vyniesli na chotár. * Lepšie, keď ťa zima 

chveje, než marcové slnko hreje. * Suchý marec, mokrý máj, 

bude žitko ako háj. * Jedna marcová brázda je drahšia ako 

desať aprílových. * Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá 

úroda. * Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnko hreje. 

 

Aforizmy 

Ženy začnú mladnúť v okamihu, ak sa nedopatrením opýtate 

na ich vek. * Rukami sa milióny nezarábajú, rukami sa hrabú 

k sebe. * Pes je priateľ človeka, nečudujte sa, ak si občas aj 

zahryzne. * Na sneh sa dívame inak, keď nás bolí srdce 

a inak keď nás bolia zuby. * Bodaj by ma neboleli nohy, keď 

na nich stojí celý svet. * Nemusíš nič vedieť, ale musíš to 

vedieť dokonale utajiť. * Keď už všetko zlyhá, len odvaha, 

láska a múdrosť ostanú. * Keď niekomu odpustíte, uzly sú 

rozviazané a minulosť je voľná. * Pokojná myseľ je najväčšie 

bohatstvo. * Nikto učený z neba nespadol, ale debilov ako 

keby zhadzovali. * Neopakuj bezducho klebety. Pridaj aj niečo 

vlastné.* Múdrosť je vidieť zázračno vo všednosti. * Kto sa 

smeje naposledy, ten ma pomalé vedenie!                        
        Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače          MD-3/2021 

Zasmejme sa 

Čo majú spoločné slovenskí hokejisti s Titanicom? Všetko 
v pohode, no len dovtedy, kým nenabehnú na ľad. 

Počuj drahý, susedka vravela, že na námestí akýsi šialenec 
strieľa po ľuďoch. Nejdeš sa tam pozrieť? 

Sedliak prijíma nového kočiša – A rozumiete koňom? Prečo? 
Niečo hovorili?        Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

V parku na lavičke hrá muž so psom šach. Okoloidúci starček 
hovorí – Váš pes je veľmi inteligentný a bystrý. To sa vám len 
zdá. Dnes už prehral dve partie. 

Dnes som sa rozhodla doma urobiť nejakú mužskú robotu. 
Tak som vyžrala chladničku, grgla, schmatla pivo a ľahla som 
si na gauč. 

Na súde: Boli ste už niekedy trestaný? Pred 10 rokmi, za 
kúpanie na zakázanom mieste. A odvtedy? Vážený súd, 
odvtedy som sa nekúpal.        Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Žena si kúpila dve metly a čaká na autobus. Ten konečne 
príde, otvoria sa dvere a šofér sa pýta – Tak čo, pani, ani 
jedna sa nedá naštartovať?  

Rudolf, mohol by si mi požičať 300 €? Ale áno, mohol, len mi 
ešte povedz, od koho. 

Príde hrbatý do obchodu a predavač sa pýta – A čože sa pán 
tak zakráda?           Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Na pohovore – Môžete mi povedať niečo o sebe? Radšej nie, 
túto prácu vážne potrebujem. 

Včera prišiel Kováč do krčmy a sadol mi na klobúk. A ako 
vyzeral? Hrozne, tri zuby vybité! 

Tešiť sa dá aj z maličkostí. Napríklad z výplaty... 

Viete, čo robiť, keď v lese stretnete medveďa? Nič. Medveď 
sa o všetko postará sám.        Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Zábava a relax          MD-3/2021 

Tajnička 

28. marca majú svoj sviatok všetci tí, čo vzdelávajú naše 
deti a vnúčence, teraz najmä prostredníctvom počítačov a nie 
už len v školách. Vylúštená tajnička prezradí odpoveď.    
  

                                                                                              Miroslav Kleman, obyvateľ                                                                                                                                                          

Hádanka č. 1: 
Ktorá spisovateľka napísala knihu „Babička“? 
a.) T. Vansová b.) B. Němcová c.) Ľ. Podjavorinská 

Beáta Révayová, obyvateľka                                                                                                

Hádanka č. 2: 
Proti čomu pôsobia antibiotiká? 
a.) Baktériám b.) Parazitom 

 

c.) Plesniam 

   Magda Drábiková, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 22.3.2021                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 2/2021 

sú: Jolana Mikulová a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

 

           Opak príchodu 
           Časť dňa 
           Spodok stromu 
            
           Klopať 
           Nepočul 
           Spletá, motá 
           Má meniny 13.6. 
           Poletoval, lietal 
           Zamrznutá voda 
           Ťažký kov 
           Číra tekutina 
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Od nás pre vás          MD-3/2021

FEBRUÁR v znamení DARČEKOV 

Február je symbolom končiacej zimy, tiež predlžujúcich 
sa dní a túžobného očakávania jari. Mesiac, ktorý má 
najmenej dní v roku. 
 Hrejivým potešením počas studeného mesiaca boli pre 
našich obyvateľov sladké bonbóny od Potravinovej banky 
Slovenska. Čokoládové 
pokušenie potešilo 
všetkých maškrtníkov 
a vyčarilo úsmev na tvári.  

Prekvapením pre nás 
bol aj telefonát od pani 
Vojtkovej, ktorá sa 
rozhodla darovať pre 
našich obyvateľov 160 
kusov bavlnených rúšok. 
Rúška poslala balíkom, sú 
krásne farebné, s drôtikom 
na vyformovanie. Darkyni 
patrí náš obdiv 
a ďakujeme. 

Súčasťou slovenskej tradície sú fašiangy. Je to čas 
plesov, karnevalov, radovánok a bujarej zábavy. Fašiangová 
nálada zavítala aj do nášho zariadenia. Betka Angelovičová 
s Majkou Gašparíkovou, Majkou Novotnou a Petrou 
Jamrichovou  si pripravili pásmo, s ktorým sa predstavili 
prostredníctvom rozhlasového vysielania. Spev a dobrá 
nálada sa niesli zariadením. Fašiangovali sme síce 
netradične, ale predsa. 

Obdarovanými, nie na sv. Valentína, ale len tak pre 
radosť, boli aj naši zamestnanci vďaka darkyni, ktorá nás 
obdarovala zrnkovou kávou Arabica. Hovorí sa, že je 
najchutnejšou kávou pod slnkom. Ďakujeme!     (S. Červená) 
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Fotografia mesiaca         MD-3/2021 

Človeče, nehnevaj sa!  

  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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